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INREDNING OCH INSPIRATION

Brukar du vilja att någon annan bestämmer  
eller vill du välja själv? Vi har en lösning oavsett. 
Köper du ditt radhus i ett tidigt skede kan du  
sätta din egen prägel på inredningen i kök och 
badrum – allt från köksluckor till bänkskivor till 
badrums kakel. Men väljer du att inte göra några 
personliga val inreds ditt hus enligt Inredarens val. 

Inredarens val innebär en neutral och ljus bas med bland annat 
bänkskivor i ljusgrå laminat, vita luckor och vitt kakel. Här kan 
du enkelt sätta din personliga stil med egna inredningsdetaljer. 
Dessutom är inredningen i kök och badrum från IKEA, så du kan 
enkelt komplettera och byta ut när det behövs. Bra va?

Personliga val är de inredningsval du kan göra i kök och badrum 
om du köper tidigt. Blanda fritt och gör det till ditt! Du kan exem
pelvis välja allt från köksluckor, handtag, kakel eller klinkers. Till 
din hjälp har du en inredningskatalog med alla möjliga alternativ 
och du blir också inbjuden till våra uppskattade inredningsträffar.

Kök och vardags   rum med öppen planlösning. Vacker och slitstark ekparkett.
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SÅ GÅR INREDNINGSVALET TILL: 

• Du får vår inredningskatalog.

• Du gör dina inredningsval digitalt i lugn och ro hemma.  
Har du frågor kan du alltid kontakta kundansvarig.  
Vill du ha ett personligt möte bokar vi givetvis in det.
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TRE INREDNINGSSTILAR

För att ge dig en bra grund när du ska inreda har våra radhus alltid vita 
väggar och golv i vitlaserad ekparkett. Till inredningen har vi tagit fram 
en ljus stil som heter Inredarens val. Och det är så ditt hem kommer se ut 
om du inte gör några personliga val eller väljer en annan inredningsstil. 

Inredarens val 
Väljer du att inte göra några personliga val inreds lägenheten enligt 

Inredarens val utan extra kostnad. Med en neutral och ljus bas blir det 
lätt att sätta din personliga prägel med inredningsdetaljer. 

3D
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Skandinavisk sober 
För dig som inte vill ha vitt men ändå 

en mjuk och sober känsla. Ljusgråa 
luckor med handtag i läder och 

träfärgad bänkskiva ger en härlig 
värme och mysfaktor i köket. 

Sofistikerad modern 
Både elegant och ombonat. Här 

skapas det kontraster mellan ljust 
och mörkt, mellan matt och blankt. 

Ett effektivt sätt att hitta den där 
bekväma, inbjudande hotellkänslan. 

Köper du i ett tidigt skede finns två ytterligare inredningsstilar att 
inspireras av. De kallas Skandinavisk sober och Sofistikerad modern 
och är framtagna tillsammans med IKEA. Välj hela stilen eller gör en 
mix som är perfekt för just dig!

3D

3D

http://showroom.homemaker.io/sales-start/68b04f89/VmGJsk9F/108869?packageGroup=other
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KÖK – INREDARENS VAL

Inredarens val ger dig ett modernt kök  
i vitt och grått. Med en neutral bas får  
du stort utrymme att själv laborera med 
din egen stil. 

Visst vore det skönt att komma hem till ett helt nytt kök 
från IKEA? Här är luckorna en avskalad, slät dörr som 
ger ditt kök ett ljust och modernt uttryck. Bänkskivorna 
är i ljusgrå laminat som är lätta att sköta om och håller 
sig fräscha länge. De energisnåla vitvarorna är rostfri
färgade och passar väl in med resten av inredningen. 
För att underlätta din vardag är köket utrustat med 
inbyggnadsugn, induktionshäll, inbyggd mikrovågsugn 
och diskmaskin.
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KÖKSLUCKA  
VEDDINGE, IKEA, VIT 

HANDTAG
PÅ UNDERSKÅP OCH ÖVERSKÅP, 

IKEA, ROSTFRIA

VARMLUFTSUGN  
IKEA, ROSTFRI

INTEGRERAD DISKMASKIN
LUCKA VEDDINGE, IKEA, VIT

2 X KYL/FRYS
IKEA, ROSTFRIA

KÖKSÖ LUCKA VEDDINGE VIT, 2 LÅDHURTSAR, VIT. BÄNKSKIVA LJUSGRÅ BETONG
MÖNSTRAD, IKEA. ELUTTAG  |  SPOTLIGHTS FEM INFÄLLDA I TAK MED DIMMER  |  
INTEGRERAD FLÄKT I ÖVERSKÅP  |  UNDERSKÅPSBELYSNING LED OCH ELUTTAG

BLANDARE
HÖG MODELL 

INBYGGD MIKROVÅGSUGN
IKEA, ROSTFRI

KAKEL
HALVFÖRBAND,  

VIT BLANK, 20x10 CM

INDUKTIONSHÄLL
IKEA, SVART

BÄNKSKIVA 
BETONGMÖNSTRAD, 
IKEA, LJUSGRÅ  

DISKBÄNK 
TVÅ HOAR MED AVRINNINGSYTA, 
IKEA, ROSTFRI

KÖKSVAROR SOM

INGÅR I INREDARENS VAL:

FÖLJANDE ÄR OCKSÅ REDAN PÅ PLATS NÄR DU FLYTTAR IN:

CA 20 KÖKSLUCKOR  |  19 BÄNKSKIVOR  |  15 HANDTAG  |     
24 SORTERS KAKEL  |  2 KYL/FRYS  |  3 UGNAR  |     
2 DISKMASKINER  |  2 HÄLLAR  |  1 MIKROVÅGSUGN

DINA MÖJLIGA PERSONLIGA VAL I KÖK:

http://showroom.homemaker.io/sales-start/68b04f89/VmGJsk9F/108869?packageGroup=other
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TIPS & TRIX

Smart ”låda i låda”. Två lådor, men bara en 
främre front.

Kokböcker, oljor och köksprodukter får gärna 
vara framme. Det skapar liv i köket.

Samla och gruppera dina köksredskap.
Snyggt och effektivt!

HISSGARDIN FÖR ATT FÅ  
IN TEXTILIER I KÖKET

FÖR STORA KÖKSMASKINER FINNS 
GOTT OM FÖRVARING I KÖKSÖN
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Ditt kök kommer från IKEA så du kan enkelt 
komplettera din inredning med exempelvis extra 

hyllplan eller lådor efter att du har flyttat in.

3D

VÄXTER ADDERAR
LIV OCH TRIVSEL

LÅT DINA FINA KÖKS PRODUKTER SOM 
DU ANVÄNDER OFTA STÅ FRAMME

DIMMA NER FÖR MYSIGA 
KVÄLLSMIDDAGAR



Inredarens val småhus – Ikano Bostad oktober 2020. Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

           
12 

BADRUM – INREDARENS VAL

Ska familjen funka måste badrummen 
göra det. Ditt hus har två – ett uppe och 
ett nere. Hur skönt är det inte när alla ska 
iväg på morgonen? 

Det är minst lika viktigt att badrummet är ombonat  
och får dig att känna dig lite bortskämd. Badrummen  
är helkaklade med vitt fräscht kakel i storlek 40x20 cm. 
På golvet ligger slitstark klinker i dovt grått. Vill du ha 
ett annat uttryck kan du välja bland på andra kakel  
och klinker. Badrummet på första våningen har ett 
fint spegelskåp ovanför handfat/kommod. På ovan
våningen kan du sjunka ner i ett skönt bad – eller  
tvätta av smutsiga små barn innan sängdags.
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KOMMOD  
MED HANDFAT 

60 CM, IKEA, VIT

DUSCHSET 
KROM

BLANDARE  
KROM

TOALETTSPAPPERSHÅLLARE & KROKAR 
LEVERERAS LÖST FÖR EGEN MONTERING, IKEA, KROM

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 
KROM

GOLV – KLINKER  
15x15 CM, GRÅ

VÄGGAR – KAKEL
HELKAKLAT
40x20 CM, VIT BLANK 

HANDDUKSTORK
INKLUSIVE TIMER, 
PLAN 2, KROM

SPEGELSKÅP 
60 CM, IKEA

BADKAR
EMALJBADKAR MED HALVFRONT, 
PLAN 2, VIT

BADRUMSVAROR SOM

INGÅR I INREDARENS VAL:

2 ST DUSCHVÄGGAR RAKA VIKBARA, 80x80 CM, KLARGLAS  |
SPEGELBELYSNING IKEA, 60 CM, VIT

FÖLJANDE ÄR OCKSÅ REDAN PÅ PLATS NÄR DU FLYTTAR IN:

11 SORTERS KLINKERGOLV  |  1 KAKEL MATT VIT  |   
6 KOMMODER  |  4 SPEGELSKÅP  

DINA MÖJLIGA PERSONLIGA VAL I BADRUM:



BÄNKSKIVA 
LAMINATBÄNKSKIVA, 
IKEA, VIT
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ÖVRIG INREDNING

TVÄTTMASKIN 
KAPACITET 7 KG,  
VIT

TORKTUMLARE 
KAPACITET 7 KG,  
VIT

Från tvättstugan till sovrummet, från ovanvåningen ner till vardagsrummet. 
Våra småhus är moderna och genomtänkta ner till varje kvadratmeter. Men 
överallt finns möjlighet att piffa till, förändra och göra till ditt. Allt från dina 
växter, din förvaring till textilierna du väljer för gardiner och sängkläder.

VÄGGAR & TAK
MÅLAT, NCS 0500N,
VIT

VASK 
NEDFÄLLD I BÄNKSKIVA,
IKEA, ROSTFRITT STÅL

VASKSKÅP 
40 CM, IKEA, VIT

BLANDARE 
HÖG MODELL,  
ROSTFRI

VÄGGSKÅP 
OVAN BÄNKSKIVA,  
IKEA, VIT

TVÄTTSTUGA:

Handdukar efter 
säsong för att få 
känslan av variation.

GOLV – KLINKER  
30x30 CM, GRÅ  
ÄVEN I HALLEN
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VÄGGAR & TAK
MÅLAT, NCS 0500N,
VIT

GOLV 
VITLASERAD EKPARKETT, 
TRESTAV

INNERDÖRRAR 
SLÄTA,  
VITA  

SKJUTDÖRRSGARDEROB 
MED INREDNING FRÅN IKEA,  
VITA  

TRAPPA 
TÄT TRAPPA MED STEG, 
VITLASERAD EK

FÖNSTERBÄNKAR 
MILJÖVÄNLIG STEN KOMPOSIT, 
BEIGEGRÅ 

TRÖSKEL
TILL INNERDÖRRAR, EK

HANDTAG TILL INNERDÖRR
RAK MODELL,  
ALUMINIUM

Slitstark vitlaserad 
ekparkett perfekt för 

bus och lek.

GENERELLT:

Härligt mjuka 
textilier i form  
av gardiner  
och sängkläder.

Vita väggar ger dig en 
bra grund när du ska börja 
inreda ditt nya hem.
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TRÄDGÅRDSINSPIRATION

Trädäcket blir bara blir vackrare ju mer det grånar med åren. 

Vira in dig i filtar och mys 
med tända ljusslingor och 
lyktor runt om i trädgården.

Det är inne att vara ute! Vi som bor här längst upp i norra Europa har  
en inneboende drift att flytta ut hela vårt liv under sommarhalvåret. 
Här finns trädäcket på plats och i de flesta fall också gräsmatta  
– så njut av utelivet direkt när du flyttar in.
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Trädgården känns som om den går ihop 
med vardagsrummet tack vare de stora 

fönstren som släpper in ljus och rymd.

3D

Låt gärna 
växterna  
ta plats  
på höjden.

Färdigutrullad gräsmatta finns i de flesta trädgårdar.
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INTERVJU

Möt Carl och Jennifer Levin, som 
tillsammans bor i ett av våra småhus 
med sin lilla dotter. Här njuter de av 
sin trädgård, att laga mat i köket och 
att umgås med sina vänner.

Anledningarna var många till att Carl  
och Jennifer valde att köpa sitt småhus från 

Ikano Bostad. De upplevde t ex att huset skiljde 
sig från andra radhus, att det fanns mycket 
yta och var en smart planlösning. Men som 

barnfamilj var trädgården också ett stort plus.

– Vi bodde tidigare i en markplanslägenhet 
inte så långt härifrån. Att flytta hitta kändes 

som ett lagom steg att ta. Att inte byta till en 
jättestor trädgård, liksom. När man har barn 
är det här en perfekt trädgård för att vara 

utomhus, men inte så stor att det blir för  
mycket att fixa med, säger Jennifer.

En vanlig helg i huset utnyttjar de också 
uteplatsen och trädgården för mysiga frukostar, 

även om de flesta måltiderna sker inne i köket. 
Det sistnämnda har helt klart blivit en favorit
plats de har stor nytta av – både för en lugn 

stund hemma och när gäster är på besök. 

– Vi lagar mycket mat och gillar att en stor 
sällskapsyta går ihop med köket. Dessutom är 
det väldigt mycket förvaring – på ett bra sätt. 

Det är verkligen välplanerat och vi har inte 
känt att vi saknar någonting, menar Carl. 

Jennifer lyfter också just sambandet mellan  
kök och sociala ytor, men även själva  

vitvarorna i köket. 

– Trots att man står och lagar mat går det 
ändå umgås med sina gäster kring köksön. 

Och är man många går det ju sitta även  
vid köks bordet. Sedan är det såklart trevligt 

att det finns en stor vask och integrerade 
vitvaror, med många små finesser som 

underlättar i vardagen.

”Mycket yta och smart planlösning”

http://ikanobostad.se/bostadsbloggen/smahus-med-rum-for-bade-familj-och-vanner/




Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.  
Fotografier och illustrationer kan avvika från verkligheten. 
Produktförändringar kan förekomma. Oktober 2020.
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